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PROTOKÓŁ NR 52/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 23.10.2006 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La 
Torre, Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XL sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 52 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.  
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu (druk nr 1/XL). 
 
Radny Maciej Racinowski poprosił o wyjaśnienie punktu dot. Zarząd przyjął do wiadomości 
pismo Nordea Bank Polski S.A. w sprawie propozycji zmian do projektu „Porozumienia  
w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie”.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że w/w bank będąc wierzycielem 
SPZZOZ w Gryfinie zaproponował skonsolidowanie kredytów powiatu z jednoczesnym 
potrąceniem ich wierzytelności. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że według ustawy o finansach 
publicznych samorząd musi ogłosić przetarg na zaciągnięcie kredytu. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, o konsekwencje skargi na działania Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że w wyniku przeprowadzonych 
kontroli krytycznie ocenia działania jednostki i jej dyrektora. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że spraw związanych z p. dyrektorem 
jest kilka sprawa dot. drzew, skarga p. Łyczakowskiego już rozpatrywana przez Radę 
Powiatu, skarga p. Lidwina oraz szykuje się następna o niewykonywanie przez jednostkę 
zadań. Po podjęciu przez Radę uchwały w kompetencji starosty leży wyciągnięcie sankcji 
wobec pana dyrektora. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy podwyżka wynagrodzenia kierownika SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie odbywa się  
w obrębie budżetu tej jednostki.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że każda jednostka ma swoją radę  
społeczną na wniosek, której a za zgodą Zarządu Powiatu i w obrębie swojego budżetu 
jednostka może podjąć działania związane z podwyższeniem wynagrodzenia. 
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Radny Maciej Racinowski zapytał, czy po wchłonięciu ZOLi w struktury szpitala 
dyrektorzy tych jednostek staną się kierownikami. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że obie panie dyrektor były przed 
2000 rokiem kierownikami wyodrębnionych zakładów opiekuńczo-leczniczych w strukturze 
organizacyjnej Szpitala Powiatowego. W międzyczasie zakłady stały się samodzielne a na ich 
czele stanęły panie dyrektor. Proponowana radzie uchwała w sprawie połączenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie z Zakładami Pielęgnacyjno-Opiekuńczymi nie zostanie 
skonsumowana w tej kadencji, ale po zaopiniowaniu stanowi ona szansę dla szpitala, jeżeli 
jednym z kryteriów jego istnienia będzie posiadanie 150 łóżek w jednej strukturze 
organizacyjnej to suma łóżek w trzech jednostkach daje tę liczbę.  

 
Komisja przyjęła sprawozdanie. 

 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/502/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk 
nr 2/XL)  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 3/XL)  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 4/XL). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XL).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 6/XL).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 7/XL). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Starosty, 
pracowników starostwa oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 
8/XL). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że w lipcu wpłynęła skarga od pana 
Wójta Gminy Widuchowej. Zostały podjęte czynności polegające na zebraniu wyjaśnień żeby 
móc udzielić odpowiedzi, ponieważ skarga zawiera dwie skargi w jednym piśmie,  
a jednocześnie trudno jest zidentyfikować podmiot, którego dotyczy. Problem polega na tym, 
że skargi na pracowników Starostwa składa się nie do Rady Powiatu, jak złożył to pan Wójt 
tylko do Starosty i Starosta rozpatruje skargi na pracowników, przy czym ci pracownicy nie 
zostali tutaj zidentyfikowani. Nie jest podane imię i nazwisko pracownika, więc nie wiadomo 
kto by miał być przedmiotem skargi, zatem przedmiotem oceny ze strony Starosty. Jeżeli pan 
Wójt jest niezadowolony z działań powiatu w zakresie utrzymania dróg, chodzi konkretnie  
o chodnik w Gminie Widuchowa to powinien skargę złożyć na właściwy organ albo na 
Zarząd albo na całą Radę, bo pisze tutaj i o zarządzaniu i o finansowaniu tego 
przedsięwzięcia. Skarga będzie przedmiotem rozpatrywania na sesji, a do materiałów sprawy 
zostaną załączone zakresy obowiązków Starosty, Zarządu i powiatu. 
 
Komisja analizowała przedstawiony komplet materiałów w sprawie skargi na działania 
Starosty, pracowników starostwa oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. Komisja uznała,  
że została zbyt późno poinformowana o wpłynięciu w/w skargi. 
 
Wniosek Przewodniczącego Krzysztofa Ziętka z Komisji Rewizyjnej  
Nr B.R.Z.0053-20/2006: 
 
Wniosek o odrzucenie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi  
na działania Starosty, pracowników starostwa oraz w związku z działaniami podejmowanymi 
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 8/XL) 
do ponownego przygotowania. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony wniosek o odrzucenie projektu uchwały. 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
czwarty kwartał roku 2006 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 9/XL). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90  
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o pow. 2 396 m2 położonej w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96  
o pow. 2 566 m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3 116 m2 stanowiącej 
ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego(druk nr 10/XL). 

 
Komisja Rewizyjna zaproponowała uzupełnić zapis w treści porozumienia w paragrafie 2, 
pkt. 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3 pozostają w dyspozycji Przyjmującego, który 
przeznaczy je na drogi powiatowe w Chojnie.” 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały z proponowaną poprawką. 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
Protokół nr 51 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.  
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zapytał, czy Rada i Zarząd mogliby rozważyć 
współfinansowanie dokumentacji technicznej na ul. Jagiellońską, Słowiańską i Ogrodową 
wraz z Gminą Chojna, która wyraża chęć partycypowania w kosztach w wysokości 50%.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że ze względu na spór związany  
z nielegalną wycinką drzew i kosztami poniesionymi przez PZD w Gryfinie wszelkie 
inwestycje zostały wstrzymane a ich odblokowanie być może nastąpi w momencie 
odzyskania środków od spółki PUK w Chojnie. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu 
uchwalone zostały priorytety do budżetu na kolejny rok i nie wpłynął żaden wniosek w tej 
sprawie.  
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   
 


